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K 
vinnor i alla delar av världen utsätts för 

våld, diskrimineras och har begränsad 

makt både i samhället och över sin kropp. 

Rapporter om övergrepp som begåtts på 

kvinnor på flykt, här i Sverige och i andra delar av 

världen har avlöst varandra under 2015.  

Under året påbörjade UN Women nationell 

kommitté Sverige en insamling till UN Womens 

arbete med att hjälpa kvinnor på flykt. Detta 

kommer att vara en viktig del av vår verksamhet 

också i år.  

UN Women nationell kommitté Sverige har haft ett 

intensivt och framgångsrikt år som bjudit på många 

minnesvärda ögonblick och ljusglimtar. Nya 

spännande samarbeten och evenemang har präglat 

organisationens arbete samtidigt som våra 

kampanjer och insamlingar har växt sig större.  

Särskilt roligt är att HeForShe-kampanjen väckt så 

stort intresse. Tusentals män har skrivit under 

HeForShe-löftena och på det sättet lovat att vara 

goda förebilder och visat att jämställdhet inte är en 

kvinnofråga utan ett samhällsintresse som berör 

alla.  

En stor framgång under 2015 är att världens länder i 

september kom överens om FNs 17 globala mål för 

hållbar utveckling till år 2030. De nya målen har 

större fokus än Millenniemålen på miljö och 

hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och 

mänskliga rättigheter. Ett av målen – nr 5 – är helt 

inriktat på att uppnå jämställdhet och stärka alla 

kvinnors och flickors ställning. Jämställdhet ingår 

dessutom i flera av de andra målen, t.ex. mål 12 och 

13 - Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster och att Vidta brådskande 

åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

dess effekter. 

Vi har under året märkt en tydlig ökning av intresset 

för arbetet med kvinnors och flickors rättigheter 

både i media och i våra kontakter med allmänheten 

och inte minst våra medlemmar. Detta gläder oss 

enormt och sporrar oss att engagera fler 

privatpersoner och företag att stödja UN Women.  

UN Womens anpassning till omvärldens nya 

utmaningar gör att vi i Sverige kommer att rikta 

uppmärksamheten mot hot och våld på nätet, våld 

och förtryck mot kvinnor som flytt krig och 

naturkatastrofer samt på ungdom av båda könen 

som ännu inte känner till hur Sverige genom sin 

ratificering av kvinnokonventionens ska förhindra 

diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. 

UN Women behövs mer än någonsin för att 

förbättra kvinnors villkor i världen, för att förebygga 

våld och diskriminering och för att nå de mål som 

satts upp för fattigdomsbekämpning. 

Ett stort tack till alla Er som bidragit med Ert 

engagemang, vi ser nu fram emot ytterligare ett 

spännande och givande år! 

Monica Green 
Ordförande 

År 2015 har varit ett mörkt år med rekordmånga människor på flykt, terrorattentat, sexuella 

övergrepp och ökad främlingsfientlighet. Det är en orolig tid vi lever i, och i oroliga tider 

tenderar våldet och diskrimineringen mot kvinnor och flickor att öka. UN Women är en 

global kraft för jämställdhet och kvinnors rättigheter och arbetet gör skillnad. Vi behövs nu 

mer än någonsin! 

UN Women behövs mer än någonsin 
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U 
nder 2015 har UN Women, liksom 

många andra organisationer, fått 

prioritera katastrofarbetet framför 

utvecklingsarbetet. Detta skedde bland 

annat efter jordbävningarna i Nepal i april, men 

framförallt har fokus här i Europa legat på 

flyktingkrisen och kriget i Syrien. 

Liksom i alla kriser drabbas kvinnor och flickor 

särskilt hårt i konflikter då deras utsatthet ökar och 

risken för att drabbas av sexuellt våld likaså. 

Eftersom UN Women arbetar i större delen av 

världen finns ofta personal på plats när en katastrof 

inträffar och arbetet kan ställas om för att hantera 

den akuta situationen. I katastrofer och kriser ser 

UN Women till att kvinnors och flickors särskilda 

behov tillgodoses, att deras centrala roll i 

hanterandet av kriser tas till vara samt att de 

inkluderas i alla delar av beslutsfattande.  

Historiska milstolpar och ljusglimtar 2015 
Trots att mycket kan verka dystert kan vi konstatera 

att 2015 även varit ett positivt år på många sätt. I 

början på året firade Pekingplattformen 20 år, en 

historisk överenskommelse som undertecknats av 

189 regeringar och som fortfarande anses vara det 

mest omfattande ramverket för kvinnors 

rättigheter.  

I september kom 193 länder överens om en ny 

gemensam agenda för att utrota fattigdomen till år 

2030—Agenda 2030 med de 17 globala målen för 

hållbar utveckling. Denna överenskommelse 

kommer att prägla utvecklingsarbetet globalt och 

lokalt sett i 15 år framåt, och innehåller ett 

ambitiöst fristående mål om jämställdhet och 

kvinnors egenmakt, samt jämställdhetsperspektiv i 

delmålen hos 11 andra mål. I slutet på året, från 

den 30 november till 12 december, samlades 

världens ledare på nytt för att förhandla fram ett 

nytt globalt klimatavtal—även detta en historisk 

milstolpe. UN Women kämpar för att genus och 

miljö ska kopplas samman och integreras inom alla 

områden. Kvinnor drabbas hårdast av 

klimatförändringar samtidigt som jämställdhet och 

förbättringar av kvinnors situation är avgörande 

faktorer för att lösa problem som har att göra med 

miljö och klimat. 

Aktiviteter i Sverige 
Under 2015 startade UN Women nationell 

kommitté Sverige insamlingen till UN Womens 

program för kvinnliga flyktingar från inbördeskriget 

i Syrien. Utöver detta har verksamheten fortsatt 

inriktats på informationssatsningar kring FN:s 

kvinnokonvention, Pekingplattformen, FN:s 

säkerhetsråds resolutioner 1325 - kvinnor, fred och 

säkerhet och 1820 - mäns våld mot kvinnor, sexuellt 

våld mot kvinnor under konflikt. Särskilda 

aktiviteter har som brukligt anordnats på FN-

dagarna 8 mars, 24 oktober och 25 november. Nya 

former av samarbeten, i synnerhet med företag, har 

därutöver utgjort en stor del av UN Women 

nationell kommitté Sveriges arbete under det 

gångna året. 

Det borde ha varit ett år av firanden eftersom mycket har blivit bättre, men istället har den 

större delen av 2015 präglats av kriser. Krig, terrorattentat, döden på Medelhavet, och 

naturkatastrofer—när året ska summeras tenderar vi att minnas våldet och lidandet. Men 

2015 har även sett flera ljusglimtar, och tack vare att UN Women finns på plats över större 

delen av världen kan arbetet snabbt ställas om när en katastrof inträffar så att kvinnor och 

flickor får det särskilda stöd de behöver, både på kort och på lång sikt. 

 

Tillsammans för en jämställd värld 
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Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31 

Styrelsen och organisationssekreteraren för UN Women nationell kommitté Sverige lämnar härmed följande 

redogörelse för 2015 års verksamhet. 

Information om verksamheten 
UN Women nationell kommitté Sverige är en ideell 

organisation och en av UN Womens 14 nationella 

kommittéer. Uppdraget är att samla in pengar till 

UN Womens verksamhet för kvinnor och flickor i 

världen. I uppdraget ingår även att informera om 

UN Women och om Kvinnokonventionen, bilda 

opinion samt bedriva påverkansarbete i 

kvinnorättsfrågor. UN Women nationell kommitté 

Sverige finns representerade runtom i Sverige 

genom 9 aktiva lokalföreningar som anordnar egna 

events och studiecirklar utifrån den nationella 

kommitténs uppdrag.  

Sammanfattning av året 
Under 2015 har UN Women nationell kommitté 

Sverige kunnat konstatera att insamlingsarbetet till 

UN Womens verksamhet för kvinnor och flickor i 

världen (90-kontot) tagit fart ordentligt jämfört 

med organisationens fyra första år, mycket tack 

vare de nya  samarbetsformer  som  präglat året.   I 

år gick 98 407 kronor till UN Womens arbete i fält, 

en ökning med 154 procent jämfört med 2014.  

Antalet månadsgivare har under 2015 ökat med 57 

procent mot föregående år.  

Försäljningen av informationsmaterial och 

produkter uppgick i år till 38 457 kronor, en ökning 

från 2014 då försäljningen uppgick till 30 978 

kronor.  

Nya samarbeten 
Under 2015 har UN Women nationell kommitté 

Sverige satsat mycket på nya former av samarbeten 

med näringslivet.  

Ett spännande samarbete med J.Lindeberg inleddes 

i samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars 

och i samband med Internationella dagen för 

Avskaffandet av Våld mot Kvinnor 25 november 

lanserades J.Lindebergs kollektion I Am Woman. 

Intäkterna från kollektionen kommer att ge icke 

öronmärkta medel till UN Women och samarbetet 

fortsätter under våren 2016. 

Under hösten 2015 lanserades armbandet 

ONEBRACELET – ett resultat av UN Women 

nationell kommitté Sveriges samarbete med 2 Life 

AB som inleddes våren 2015. Armbandet är 

speciellt framtaget för UN Women 

nationellkommitté Sverige och intäkterna går dels 

till UN Womens arbete i fält och dels till vårt 

informations- och påverkansarbete i Sverige. 

Samarbetet fortsätter under hela 2016. 

Förvaltningsberättelse 
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I samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars 

lät Gudrun Sjödén 10 kronor per sålt plagg under 6-

8 mars gå UN Women nationell kommitté Sveriges 

verksamhet. 

Under hösten inleddes ett lyckat pilotprojekt med 

Sandvik Materials Technology innefattandes 

workshops och föreläsningar med fokus på UN 

Womens kampanj HeForShe.  

Viktiga händelser under året 

Kampanjer 

Under 2015 har UN Women nationell kommitté 

Sverige fokuserat kampanjarbetet på UN Womens 

två kampanjer HeForShe och UNiTE to End Violence 

against Women - Orange Day.  

HeForShe-kampanjen har under 2015 fått stor 

uppmärksamhet både globalt och i Sverige. 

Kampanjen har som syfte att engagera män och 

pojkar i arbetet för jämställdhet. Som en del av 

kampanjen uppmanas män och pojkar att skriva 

under en lista där man åtar sig att verka som 

förespråkare för jämställdhet, och att aktivt 

motverka diskrimineringen av och våldet mot 

kvinnor. Antalet underskrifter i Sverige har under 

året ökat med 30 procent. UN Women nationell 

kommitté Sverige har satsat mycket på att ta tillvara 

på kampanjens popularitet för att nå ut till nya 

målgrupper. Bland annat blev Hammarby Fotboll 

HeForShe-ambassadörer och UN Women nationell 

kommitté Sverige samlade underskrifter och 

informerade om organisationen i samband med 

fotbollsmatcher i Stockholm. 

Under våren startades ett pilotprojekt med 

HeForShe-värvare som bedrev utåtriktat 

kampanjarbete i Stockholms innerstad. Värvarna 

informerade om budskapet i kampanjen, samlade in 

underskrifter samt informerade om UN Women och 

UN Women nationell kommitté Sverige. Detta blev 

ett lyckat pilotprojekt.  

Den 18 juni bjöds UN Women nationell kommitté 

Sverige in till Rosenbad för att delta i den nationella 

lanser-ingen av HeForShe ledd av statsminister 

Stefan Löfven, samt samla 

in nya HeForShe-

underskrifter. Bland 

talarna fanns, förutom 

Stefan Löfven, även UN 

Womens ordförande 

Phumzile Mlambo-

Ngcuka. 

Say No UNiTE-kampanjen 

syftar till att öka 

allmänhetens 

medvetenhet om det 

utbredda våldet mot 

kvinnor och flickor samt 

till att öka den politiska 

viljan och resurserna för 

att förebygga och få ett 

slut på alla former av våld 

mot kvinnor och flickor i 

alla delar av världen. 

Kampanjen uppmärksammas den 25e varje 

månad—Orange Day—men firas särskilt den 25 

november på FNs internationella dag för 

avskaffandet av våld mot kvinnor. I år deltog för 

första gången flera kända byggnader i Sverige i 

kampanjen genom att lysa upp i Orange som en del 

av kampanjens Orange the World-budskap. De 

byggnader som lystes upp och således tog ställning 

mot våld mot kvinnor var Globen, Scandinavium, 

Tele2 Arena, Fotografiska Museet samt 

Hötorghusen.  

Internationella kvinnodagen 

I samband med Internationella kvinnodagen 2015 

deltog UN Women nationell kommitté Sverige i 

flera arrangemang. Den 5 mars anordnades ett stort 

event på Fryshuset i Stockholm. Under dagen hölls 

med seminarier, uppträdanden, bokbord och 
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workshops. UN Women nationell kommitté Sverige 

verkade som samordnare för 42 andra 

organisationer som ingick i årets Åttondemars-

nätverk.  

Fredagen den 6 mars öppnade UN Women nationell 

kommitté Sverige Stockholmsbörsen Nasdaq OMX 

under temat ”Ring the Bell for Gender Equality”, en 

del av en internationell manifestation där UN 

Womens nationella kommittéer världen över hade 

bjudits in till att öppna börsen i respektive land. 

Syftet var att belysa 

vikten av kvinnors 

ekonomiska makt och 

evenemanget i Stockholm 

som arrangerades av 

Nasdaq OMX tillsammans 

med UN Women nationell 

kommitté Sverige var 

välbesökt. 

På Internationella kvinno-

dagen den 8 mars 

anordnade UN Women 

nationell kommitté 

Sverige en paneldebatt på 

ABF-huset i Stockholm. 

Under paneldiskussion-en 

diskuterades 

problematiken med 

aborterade flickor, rätten 

till abort och 

sexköpslagen. Dagen 

avslutades på temat 

”Makalösa kvinnor” på 

Olympiateatern i 

Stockholm med inbjudna 

talare och musik. 

Almedalen 

UN Women nationell 

kommitté Sverige med-

verkade tillsammans med 

lokalföreningen på Gotland under Almedalsveckan i 

juli. Seminariet ”Egenmakt – att återerövra livet” 

fick god spridning och mottogs mycket väl i en 

fullsatt lokal. Utöver detta bedrevs under veckan 

HeForShe-kampanjande, försäljning av material 

samt medlemsvärvning. 

FN 70 år 

I samarbete med FN-familjen och universitetets 

studiesektion anordnades en heldag med 

seminarium och kampanjarbete på Stockholms 

universitet inför FN dagen den 24 oktober då FN 

firade 70 årsjubileum. Under temat ”Fred och 

säkerhet” arrangerade UN Women nationell 

kommitté Sverige ett fullsatt seminarium med 

kabinettsekreterare Annika Söder om vikten av 

kvinnors deltagande i fredsprocesser.  

FNs dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 

På FNs dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 

25 november arrangerade UN Women nationell 

kommitté Sverige sin traditionsenliga paneldebatt 

på Sveriges Riksdag. Fokus för i år var de konkreta 

åtgärder som behövs för att förbättra 

rättsprocessen för våldsutsatta kvinnor. Inbjudna 

talare var jämställdhetsminister Åsa Regnér, 

Generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige 

Magnus Lindgren, Kammaråklagare Helene Gestrin 

samt jurist och styrelseledamot i föreningen 

Tillsammans Thérèse Paulsen. Moderator var Sanna 

Bergenheim, ledamot i UN Women Sveriges 

styrelse. Intressets för årets paneldebatt var det 

hittills största, och inför årets 25 november ökade 

försäljningen av material markant, både via hemsida 

och annan försäljning, och ledde till ökade intäkter 

för organisationen. 

I samband med 25 november anordnades 

lokalföreningsträff i Stockholm där representanter 

från 8 lokalföreningar medverkade.  En heldag  

ägnades åt utbildning om UN Women och den 

nationella kommitténs uppdrag. Vidare utbyttes 

erfarenheter från lokalföreningarnas olika 

aktiviteter, och diskussioner om hur organisationen 

som helhet ska kunna samarbeta närmre fördes. 

Informations– och påverkansarbete 
Under året har arbetet med utbildning, information 

och påverkansarbete kring FNs kvinnokonvention 

fortsatt med föreläsningar och seminarier på flera 

orter runtom i landet för företag, föreningar, 

universitet och andra i forum. En fyra dagar lång 

föreläsningsserie hölls bland annat för Röda Korsets 

folkhögskola. En mycket uppskattad föreläsning 

hölls även på Syrianska kvinnoförbundet, och 

resulterade i efterfrågan på ett fortsatt samarbete. 

Under 2015 har UN Women nationell kommitté 

Sverige funnits representerade i Partsgemensamt 

Forum, ett forum mellan regering och civilsamhälle. 

I proposition (2009/10:55) finns direktiv om 

Partsgemensamt Forums syfte och utformning. 
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Den 25 november, FNs dag för 
avskaffandet av våld mot 
kvinnor, lyste flera byggnader i 
Sverige upp i orange som en del 
i kampanjen UNiTE to End 
Violence against Women, i syfte 
att uppmärksamma och ta 
ställning mot våld mot kvinnor. 
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Under året har arbetet bedrivits i grupper vars 

material sedermera har diskuterats vid fem 

tillfällen. UN Women nationell kommitté Sverige 

har varit speciellt aktiv i gruppen som diskuterat 

"Civilsamhället som demokratibärare i samhället 

med koppling till ett MR perspektiv och arbete för 

tolerans och mångfald". Arbetet har varit intressant 

och givande och UN Women nationell kommitté 

Sverige har kunnat göra sin röst hörd inte minst om 

kvinnokonventionen.   

Goodwill-ambassadörer 
UN Women nationell kommitté Sveriges Goodwill-

ambassadörer är sedan tidigare artist och författare 

Arghavan Agida, fotbollsexpert på Radiosporten 

Johanna Frisk samt fd jämställdhets– och vice 

statsminister Margareta Winberg. Under 2015 hade 

organisationen äran att få presentera två nya 

Goodwill-ambassadörer: skådespelare Malin 

Arvidsson samt artist, skådespelare och författare 

Arja Saijonmaa.  

Internt arbete 

Vid årsmötet avtackades ordförande Katarina 

Lindahl, samt styrelseledamöterna Maj-Britt 

Theorin, Aase Smedler, Anita Klum, Helena 

Oddbjörn och Charlotta Huldt Ramberg. Monica 

Green valdes till ny ordförande. Anne-Lie Elfvén, 

Ewa Fors Norén, Johanna Lundin, Hannah Stanton 

valdes till ordinarie ledamöter på två år. Till 

ersättare på vardera ett år valdes Sofia Ekarv, Marly 

Mattsson och Kenneth Bergqvist.  

Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp i styrelsen för 

att undersöka om UN Women nationell kommitté 

Sverige kan söka ytterligare bidrag för att utveckla 

sin verksamhet. Styrelsen beslutade i oktober att 

organisationen skulle ansöka om medlemskap i 

Svenska Postkodlotteriet och om att bli 

förmånstagare. Ansökan kommer att beredas hos 

Svenska Postkodlotteriet under våren 2016 för 

beslut inför 2017. 

Styrelsen beslutade i oktober även att ansöka om 

medlemskap i FRII, Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd, vilket är ett krav för att få bli medlem 

i Svenska Postkodlotteriet.  I december beviljades 

medlemskap i FRII, och därmed har UN Women 

nationell kommitté Sverige förbundit sig att följa 

dess kvalitetskod från 2016. Arbetet med detta 

fortsätter under 2016. 

UN Women nationell kommitté Sveriges 

styrelse 

Monica Green, född 1959. Ordförande sedan mars 

2015. Riksdagsledamot i Finansutskottet. Tidigare 

valövervakare i OSSE, Sveriges representant i FN, 

och idag även ordförande i UN Women nationell 

kommitté Sveriges lokalförening i Skaraborg. 

Arne Ström, född 1943. Vice ordförande. Tidigare 

anställd vid Sida, UD och Riksrevisionsverket. 

Specialiserad på kvinnors situation i utvecklings-

länder, ”Gender Budgeting” och jämställdhets-

arbete i praktiken.  

Britt Öhman, född 1956. Kassör. Ombudsman på 

Socialdemokraterna i Haninge och tidigare arbetat 

med jämställdhetsfrågor bl.a. på jämställdhets-

enheten i Regeringskansliet. 

Sanna Bergenheim, född 1986.  Jurist och  tidigare 

aktiv i NCK:s referensgrupp för samverkan, samt i 

Umeå kvinnojour.  

Anne-Lie Elfvén, född 1978. Politisk sekreterare i 

Solna kommun. Tidigare socialsekreterare med 

fokus på relations– och hedersvåld. 

Johanna Lundin, född 1977. Jämställdhets-

utvecklare. Tidigare utbildare och genusexpert i 

flertalet ESF projekt med mål att skapa kunskap och 

metoder för jämställdhet nationellt och 

internationellt.  

Ewa Fors Norén, född 1941. Civilekonom, 

DRMIBerghs. Tidigare bl.a. departementsråd, 

Informationschef och redaktionschef på UR. Arbetat 

med jämställdhetsfrågor på Regeringskansliet samt i 

Sveriges Radios jämställdhetsgrupp och UR:s 

jämställdhetskommitté. 

Hannah Stanton, född 1987. Kommunikations-

strateg.  Utbildar ideellt i den globala kampanjen 

”Stop the Violence” och är ungdomsdelegat till 

kvinnokommissionen.  

Sofia Ekarv, född 1991. Läser Master i 

Statsvetenskap. Informatör för Kvinna till Kvinna 

och utbildare och samordnare inom RFSU och RFSL.   

Marly Mattsson, född 1946. Tidigare arbetat på 

Högskolan i Skövde med ansvar för externa 

kontakter, samt på EDCS resurscentra för jämställd 

utveckling. 

Kennet Bergqvist, född 1978. Leancoach på 

Indexator Rotator Systems AB. Aktivt jobbat med 

jämställdhet och värdegrundsfrågor inom 

näringslivet sedan 2005, bl.a. med att få fram nya 

incitament för att jobba med jämställdhet.  
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Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:  

 

 

Årsredovisning 

 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 

 Belopp i kr   
    
Balanserat kapital 166 616 
Eget kapital Vitabandsöverskott på 13 422 kr är återfört till resultatet som en intäkt - 

Årets resultat 35 224 
  
Disponeras för:  
Balanseras i ny räkning 201 840 
    

          
Ekonomisk översikt Belopp i kr       

 2015 2014 2013 2012 
          
Intäkter 1 393 235 1 429 240 1 329 099 1 751 486 
Kostnader -1 356 403 -1 527 284 -1 352 557 -1 801 883 
Finansiella poster/ändrad beskattning -1 608 19 469 4 214 16 315 
Årets resultat 35 224 -78 575 -19 244 -34 082 
Eget Kapital 201 840 180 038 258 613 272 066 
Balansomslutning 528 208 762 411 1 150 517 471 124 

          

Styrelsen för UN Women nationell kommitté Sverige, 802012-8628, avger härmed 
årsredovisning för 2015. 
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Resultaträkning 

 

Belopp i kr  Not  2015-01-01- 
2015-12-31   

2014-01-01- 
2014-12-31  

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 
Gåvor 
Försäljning 
Bidrag  
Insamlade 90-medel  
Lönebidrag 
Övriga rörelseintäkter 

 
 
 
 
1 
2 
 

 
100 976  
151 816  

38 457 
655 200  
131 209  

-  
315 577 

 
113 209 

2 970  
30 978  

1 083 750  
44 150  
69 496  
84 687 

  1 393 235 1 429 240    

Verksamhetens kostnader  
Direkta kostnader  
Administrativa kostnader  
Personalkostnader  

 
3 
4, 5 
6 

 
-291 526  
-381 993  
-682 884  

 
-385 184  
-334 659 
-807 441  

Rörelseresultat  
 

 36 832  -98 044  

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  
Resultat efter finansiella poster  
 

  
679 

37 511   

 
15 492 

-82 552   

Resultat före skatt  
 

 37 511  -82 552  

Skatt på årets resultat  
 

 -2 287  3 977 

Årets resultat   35 224  -78 575  
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Balansräkning 

 

Belopp i kr  Not  2015-12-31   2014-12-31  

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

   

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  
Övriga fordringar  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 

  
64 357  

3 526  
51 249 

119 132   

 
2 786  
5 801  

36 600 
45 187   

Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar  
 

7 409 148 
528 280   

717 224 
762 411  

SUMMA TILLGÅNGAR   528 280  762 411  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
 
Eget kapital vid årets början  
Årets resultat  
 

 
8 
 
 

 
 
 

166 616 
35 224 

201 840    

 
 
 

258 613  
-78 575 
180 038   

Summa eget kapital   201 840  180 038  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  
Skatteskulder  
Övriga kortfristiga skulder  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 

 
 
 
9 
10 

 
53 547  
11 035  
11 450  

250 408 
326 440   

 
70 823 

3 585  
323 468  
184 497  
582 373  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   528 280  762 411  
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Redovisningsprinciper 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 
 

Noter 

 

 
Not 2  Insamlade medel 90-konto 

75% av insamlade medel har överförts till UN Women i slutet av februari 2016, och därmed reserverats som 
skuld i bokslutet. Resterande pengar har behållits för täckande av insamlingskostnader, såsom bankkostnader 
och övrig administration. 

 
 

Not 1  Bidrag och projektfinansiering     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Bidrag Forum Syd - 20 000 
Bidrag NF2014 US - 381 250 
Statliga bidrag 655 200 682 500 
      
Summa 655 200 1 083 750 
      

Not 3  Direkta kostnader för verksamheten     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Lokalföreningsaktiviteter 34 493 40 944 
Informationsaktiviteter 155 960 81 778 
Nordiskt Forum - 221 126 
Överfört av insamlade medel på 90-konto 98 407 38 818 
Övriga kostnader 2 666 2 518 
      
Summa 291 526 385 184 
      

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter         
   2015-12-31 2014-12-31 

          
Ställda panter och säkerheter   Inga Inga 
Ansvarsförbindelser         
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Under året har bemanningen bestått av en heltidstjänst och projektanställningar. Dessa tjänster innehas av 
kvinnor. Praktikanter, motsvarande 2 heltidstjänster, har under året bidragit till verksamheten. Styrelsens 
ledamöter har bidragit till organisationens verksamhet och resultat med stora arbetsinsatser pro bono. 
 
 
 
 

 
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter avser hyra av lokal samt kopiator/skrivare. Avtalet löper till 
2016-09-30.  

Not 4  Administrativa kostnader     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Hyra, el och andra lokalkostnader 168 668 143 450 
Resor 31 087 36 249 
Sammanträdeskostnader 14 277 9 876 
Kontorsmaterial, porto, telefon, IT 61 070 52 824 
Trycksaker 9 051 9 472 
Redovisningskostnader 44 408 33 475 
Revision 32 875 31 500 
Övriga kostnader 20 556 17 813 
      
Summa 381 992 334 659 

Not 6   Anställda och personalkostnader     
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Löner 446 563 576 018 
Arvoden  8 800 
Sociala avgifter, ITP m m 180 782 200 698 
Övriga personalkostnader 55 539 21 925 
      
Summa 682 884 807 441 
   
Pensionskostnader som ingår i sociala avgifter 38 906 36 171 

Not 5  Operationell leasing - leasetagare     
 2015-01-01- 2014-01-01- 

 2015-12-31 2014-12-31 

      
Framtida minimileaseavgifter avseende icke   
uppsägningsbara operationella leasingavtal:   
Inom ett år 157 400 161 553 
      
 157 400 161 553 
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Not 9  Kortfristiga skulder     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Källskatt dec 11 450 7 468 
Skuld projektstöd jämställdhetsprojekt - 316 000 
      
Summa 11 450 323 468 

Not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Beräknad semesterskuld 100 063 58 515 
Upplupen arbetsgivaravgift 16 058 9 964 
Förutbetalda medlemsavgifter 15 080 22 210 
Förutbetalda intäkter 8 mars - 43 000 
Övrig upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 119 207 50 808 
      
 250 408 184 497 
      

 

Not 8  Eget kapital     
 Balanserat kapital Årets resultat 

      
Kapital vid årets början 2014 245 191  
Disposition enl årsstämmobeslut -78 575  
Årets resultat 2015  35 224 
      
Kapital vid årets slut 166 616 35 224 

Not 7  Kassa och bank     
 2015-12-31 2014-12-31 

      
Handkassa 2 592 2 790 
Nordea plusgiro 124 775 194 332 
Forum Syd - 31 610 
Aktivera ränta fond - 157 076 
Nordea placeringskonto 50 345 277 500 
90 konto insamlingskonto 60 573 38 951 
      
Summa 238 285 702 259 
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Underskrifter 


